Αριθµός Σύµβασης (Α/Α)
Κατάστηµα:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΞΩΝΗΣΗΣ
Η παρούσα σύµβαση πώλησης (στο εξής η Σύµβαση) συνάπτεται στ.............................. την

201

ΜΕΤΑΞΥ
(1)

(2)

Της Grams and Ounces Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης ( που έχει έδρα στον Πειραιά,
οδός Μπουµπουλίνας αρ.35 , µε ΑΦΜ: 800601970 και Δ.Ο.Υ. Ά Πειραιά, η οποία εκπροσωπείται νόµιµα για
τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης δυνάµει συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου αρ. 9.611
( σ υ µ β ολ α ι ο γ ρ ά φ ο ς Φ ω τ ε ι ν ή Π α π α δ ή µ ο υ , η µ ε ρ ο µ η ν ί α : 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 ) ,
από τον / την
κάτοικο
(οδός
, αρ.
, τ.κ.
), µε ΑΔΤ
(ο Αγοραστής)· και
Τ

, κατοίκου
(οδός

µε ΑΔΤ
ΤΗΛ.

, αρ.
και ΑΦΜ
(ο Πωλητής).

, τ.κ.

)

,

Δ.Ο.Υ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ως ακολούθως:
1.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην παρούσα Σύµβαση Κινητά σηµαίνει τα κατωτέρω περιγραφόµενα κινητά πράγµατα:

ΑΥΞ. ΑΡ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΕ
€)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ:
2.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

2.1.

Ο Πωλητής πωλεί, παραχωρεί και µεταβιβάζει τα Κινητά στον Αγοραστή µε τίµηµα το ποσό των
ευρώ (€
), το οποίο έλαβε σήµερα από τον Αγοραστή. Ο Πωλητής παρέδωσε σήµερα στον Αγοραστή τα
Κινητά. Η παρούσα Σύµβαση αποτελεί πλήρη απόδειξη της παράδοσης των Κινητών και της µεταβίβασης
της κυριότητάς τους στον Αγοραστή και της καταβολής του τιµήµατος στον Πωλητή.

3.

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

3.1

Ο Αγοραστής καταχώρισε µε αύξοντα αριθµό
στο τηρούµενο από αυτόν [βιβλίο]
[ηλεκτρονικό αρχείο] όλα τα στοιχεία που προβλέπει η Αστυνοµική Διάταξη 5Α αρ. 1010/10/525.8.2011 και
τέθηκαν οι απαιτούµενες υπογραφές από τον Πωλητή και τον Αγοραστή.

3.2

Τα Κινητά µετά την παράδοσή τους στον Αγοραστή και αφού αναρτήθηκε σε αυτά πινακίδα µε τον ανωτέρω
αύξοντα αριθµό καταχώρησης, κατατέθηκαν από εκπρόσωπο του Αγοραστή στο θησαυροφυλάκιο εντός του
καταστήµατος του Αγοραστή επί της οδού ________
όπου και θα παραµείνουν
προς φύλαξη από τον Αγοραστή µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Πωλητής έχει δικαίωµα να ασκήσει το
δικαίωµα εξώνησης σύµφωνα µε τον Όρο 4.1 της παρούσας.

4.
4.1

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ
Η πώληση που πραγµατοποιείται µε την παρούσα Σύµβαση περιέχει σύµφωνο εξώνησης κατά τα άρθρα
565-572 του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα, ο Πωλητής έχει δικαίωµα εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών
από την ηµεροµηνία της Σύµβασης, ήτοι µέχρι τις 14:00 µµ την
20
, να
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πάρει πίσω τα Κινητά αντί του τιµήµατος που κατεβλήθη ανωτέρω, ήτοι του ποσού
ευρώ (€

).

Παράταση της προθεσµίας για την άσκηση του δικαιώµατος εξώνησης δεν χορηγείται σε καµιά περίπτωση
από τον Αγοραστή στον Πωλητή. Ο Πωλητής δεν έχει το δικαίωµα να λάβει πίσω µέρος των κινητών πριν
τη συµπλήρωση της ηµεροµηνίας που περιγράφεται στον Όρο 4.1.
Τα ανωτέρω ποσά πέραν του τιµήµατος αγοράς, περιλαµβάνουν τα έξοδα για τη φύλαξη και την ασφάλιση
των Κινητών (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για το χρονικό διάστηµα που βρίσκονται στην κατοχή του
Αγοραστή.
Να σηµειωθεί εδώ ότι, ο πρώτος µήνας χρεώνεται από τη στιγµή υπογραφής της σύµβασης.
Αυτό σηµαίνει ότι ένας µήνας και µία ηµέρα ισούται µε πληρωµή ποσού για δύο µήνες.
4.2

Η εξώνηση συντελείται µε προφορική ή γραπτή δήλωση του Πωλητή προς τον Αγοραστή στην ανωτέρω
διεύθυνση του Αγοραστή ότι ασκεί το δικαίωµα της εξώνησης.
Για την παραλαβή των Κινητών ο Πωλητής θα πρέπει: (1) να έχει τηλεφωνήσει την προηγούµενη εργάσιµη
ηµέρα στον Αγοραστή στον αριθµό
2104297323
ή να έχει αποστείλει ηλεκτρονική επιστολή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
· (2) να έχει προσκοµίσει
µαζί του την αστυνοµική του ταυτότητα και το πρωτότυπο αντίτυπο της Σύµβασης που έχει στην κατοχή του·
και (3) να έχει καταβάλει στον Αγοραστή σε µετρητά το πλήρες ποσό που αναφέρεται στον Όρο 4.1,
νοουµένου, για την αποφυγή αµφιβολίας, ότι σε καµιά περίπτωση δεν αρκεί µερική ή τµηµατική καταβολή του
τιµήµατος.
Μετά την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων ο Αγοραστής υποχρεούται να αποδώσει στον Πωλητή τα
Κινητά χωρίς καµιά άλλη υποχρέωση απόδοσης τυχόν ωφεληµάτων και η παρούσα Σύµβαση θα αποτελεί
πλήρη απόδειξη για τη σχετική συναλλαγή.

4.3

5.

Ρητά συµφωνείται ότι αν ο Πωλητής δεν ασκήσει το Δικαίωµα Εξώνησης εµπρόθεσµα δηλαδή µέχρι τις 14:00
µµ την
και δεν παραλάβει τα Κινητά:
(α)

Ο Αγοραστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση του να φυλάσσει τα Κινητά και από την υποχρέωσή
του να τα επιστρέψει στον Πωλητή και δικαιούται να εκποιήσει τα Κινητά σε οποιαδήποτε τιµή· και

(β)

Ο Πωλητής παραιτείται µε την παρούσα Σύµβαση από κάθε αξίωση ή απαίτηση, για τυχόν υπόλοιπο
από το τίµηµα τυχόν περαιτέρω εκποίησης των Κινητών.

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Πωλητής διαβεβαιώνει και εγγυάται προς τον Αγοραστή ότι:
1.

έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι ο µοναδικός νόµιµος, αληθής και
αδιαφιλονίκητος κύριος των Κινητών ελεύθερων από οποιοδήποτε δικαίωµα τρίτου,

2.

δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήµατα ανυποταξίας, λιποταξίας,
προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των
πολιτικών δικαιωµάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας
και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληµατικής οργάνωσης, τροµοκρατικών
πράξεων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του
απορρήτου των τηλεφωνηµάτων και της προφορικής συνοµιλίας, κλοπής, ληστείας, υπεξαίρεσης,
εκβίασης, απάτης, απιστίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήµατος, δωροδοκίας ή
δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεµπορίας, περί αρχαιοτήτων και περί όπλων
και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό Μητρώο του
ενδιαφεροµένου,

3.

δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) µηνών για
έγκληµα που τελέσθηκε µε δόλο,

4.

δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωµάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για
τη στέρησή τους και

5.

δεν τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση.

6.

δεν έχει πωλήσει ή εκποιήσει τα Κινητά,

7.

δεν υφίστανται εκκρεµή δικαιώµατα ή συµφωνίες οποιουδήποτε είδους που θα έδιδαν σε
οποιονδήποτε τρίτο το δικαίωµα να αποκτήσει οποιοδήποτε από τα Κινητά ή οποιοδήποτε δικαίωµα
επ' αυτών,

8.

αποδέχεται την εκτίµηση της αξίας των Κινητών από τον Αγοραστή και τη θεωρεί δίκαιη και εύλογη,

9.

θα βαρύνεται µε όλα τα έξοδα αποθήκευσης, φύλαξης και ασφάλισης των Κινητών καθώς και των
σχετικών µε τα ανωτέρω έξοδα φόρων και επιβαρύνσεων καθ' όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται
στην κατοχή του Αγοραστή και µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει η προθεσµία για την
άσκηση του δικαιώµατος εξώνησης σύµφωνα µε τον Όρο 4.1, και
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10.
6.

η παρούσα Σύµβαση αποτελεί νόµιµη, έγκυρη και δεσµευτική υποχρέωσή του.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΛΟΠΗ ΚΙΝΗΤΩΝ
Αν τα Κινητά καταστραφούν ή απολεσθούν (λ.χ. κλαπούν) πριν την εξώνηση, χωρίς υπαιτιότητα του
Αγοραστή, το δικαίωµα της εξώνησης αποσβήνεται και ο Αγοραστής δικαιούται να κρατήσει κάθε περιελθόν
συµπεριλαµβανοµένης για την αποφυγή αµφιβολίας ασφαλιστικής αποζηµίωσης. Αν τα Κινητά χειροτερέψουν,
χωρίς υπαιτιότητα του Αγοραστή, ο Πωλητής δεν έχει δικαίωµα σε µείωση του τιµήµατος της εξώνησης.

7.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Η παρούσα Σύµβαση ενσωµατώνει το σύνολο της συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών και υπερισχύει
οποιασδήποτε άλλης αντίθετης συµφωνίας. Ο Πωλητής παραιτείται από οποιοδήποτε άλλο δικαίωµά του
πέραν αυτών που προβλέπονται στην παρούσα Σύµβαση.

8.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κάθε ειδοποίηση υπό ή αναφορικά µε την παρούσα Σύµβαση θα δίδεται γραπτώς στη διεύθυνση του κάθε
συµβαλλόµενου που παρατίθεται στο προοίµιο της Σύµβασης ή σε κάθε άλλη διεύθυνση την οποία ο σχετικός
συµβαλλόµενος θα έχει γνωστοποιήσει γραπτώς στον άλλο.

9.

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Πωλητής συµφωνεί ότι τα αρµόδια δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν δικαιοδοσία για την επίλυση
οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει αναφορικά µε την παρούσα Σύµβαση και συνεπακόλουθα υπάγεται στη
δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας, χωρίς να παραβλάπτεται το δικαίωµα του Πωλητή ή του Αγοραστή να
εκκινήσει δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων. Περαιτέρω, η παρούσα Σύµβαση θα
διέπεται και θα ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους νόµους της Ελληνικής Δηµοκρατίας.

ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, η παρούσα Σύµβαση υπογράφηκε δεόντως σε δύο (2) πρωτότυπα κατά την
ηµεροµηνία που αναγράφεται ανωτέρω.
Ο ΠΩΛΗΤΗΣ

O ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

_________________________

______________________
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